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Hyvät jäsenet!
Yhdistyksen toinen toimintavuosi on alkanut erinomaisesti. Energiailta 17. helmikuuta oli onnistunut ja veti hienosti
väkeä. Huhtikuun 14. päivä pidetyssä kevätkokouksessa saatoimme todeta yhdistyksen talouden olevan hyvä. Tästä on
kiittäminen useita avustuksenantajia ja nyt voimmekin satsata viime vuotta enemmän erilaisiin toimintoihin. Juuri nyt
meillä on takana 17. huhtikuuta Gumnäsissä pidetty kyläjuhla. Luonnonvoimat olivat puolellamme ja saimme nauttia
juhlapäivästä säteilevässä auringonpaisteessa pitkän kylmän jakson jälkeen. Päiväjuhlassa kävijöitä oli yli 150. Myös
iltajuhla oli onnistunut, siellä kävijöitä oli n. 100. Iso kiitos upealle juhlatoimikunnallemme, Sadulle, Merjalle,
Martille, Petrille, Markukselle ja kaikille muille, jotka järjestivät hienon ohjelman ja todella mukavan juhlan!
Kyläapu
Olemme palkanneet uuden kyläavustajan, Petri Lehtosen, 19. toukokuuta alkaen. Kuten kirjoitin edellisessä
jäsenkirjeessä, säännöt ovat sellaiset, että palkkatuetun kyläavustajan voi palkata korkeintaan vuodeksi. Toivon, että
pidätte Petrin työllistettynä. Hän toimii samalla tavalla ja tekee samanlaisia työtehtäviä kuin edellinen
kyläavustajamme Matti. Puhelinnumerokin on sama ja työnjohtajana jatkaa Gretel Johansson. Lisää ohjeita ohessa.
Soita Petrille 0400 152 993, kun tarvitset apua.
Palvelut kylässä
Kylässä tapahtuu hienoja asioita. Pohjan liikekeskus kehittyy todelliseksi kyläkeskukseksi, jossa on mm.
monipuolinen elintarvikekauppa, kahvila, ravintolatoimintaa, kukkakauppa ja asiamiesposti. Avajaiset on suunniteltu
pidettäväksi 14.6. Tämä on merkittävä projekti, jolla tulee olemaan suuri merkitys kylälle.
Pohjan kunnantalo on myyty Sunparkille, joka tulee muuntamaan talon asuntohotelliksi. Tälläkin projektilla tulee
olemaan suuri merkitys kylälle ja tulee valmistuttuaan lisäämään kylän elinvoimaa ja vaikuttamaan ostovoiman
kasvuun.
Suunnittelu
Sekä keskustakaava että Gumnäs-Klockaruddenin kaavoitus etenevät. Gumnäs-Klockaruddenin osalta on tehty useita
selvityksiä mm. rakennusmaasta. Kaavaehdotus on valmis kesäkuussa ja tulee olemaan nähtävänä elo-syyskuussa. Jos
kaikki menee suunnitelmien mukaan, kaava vahvistetaan ennen vuoden loppua. Selvitysten johdosta tulee kaava
supistumaan verrattuna ideasuunnitelmaan. Kaavoitusalueelle tulee n. 25 pientalotonttia. Ajatuksena on nyt satsata
laatuun ja suunnitella houkuttelevia tontteja, joilla myös on menekki. Kaavaehdotukseen tulee sisältymään
pienvenesatama vanhan puhdistamon läheisyyteen.
Mitä keskustakaavaan tulee, niin vaikeutena on ollut löytää vanhoja piirustuksia pääasiallisesti viemäriverkostosta.
Siksi kaava on hieman myöhässä ja tulee valmistumaan vähän myöhemmin kuin Gumnäs-Kolockaruddenin kaava.
Entisen Pohjan liikekeskuksen uusi käyttö tullaan huomioimaan.
Nuorisotyö
Ryhmä vapaaehtoisia on jatkanut Pohjan nuorisotilan auki pitämistä perjantaisin 15.30 – 20.30 sen lisäksi, että
kaupunki pitää tilaa auki maanantai- ja keskiviikkoiltaisin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että toimintaa tullaan jatkamaan
syksyllä. Lisää vapaaehtoisia tarvitaan. Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Tulevat tapahtumat
Viime vuoden kaltainen Elojuhla tullaan järjestämään Gumnäsin juhlapaikalla 30. elokuuta. Lisätietoja tulee
myöhemmin, mutta merkitkää päivämäärä jo kalentereihin. Kyläjuhla 2015 on suunniteltu pidettäväksi 24.5.2015,
joka ei ole Raasepori-päivä. Kilpailu eri tapahtumien välillä oli todella suuri tänä vuonna.
Ota mielellään yhteyttä, jos sinulla on palautetta tai toiveita yhdistyksen toimintaan liittyen.
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